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8. A Escola e a Rede de Proteção 
de Crianças e Adolescentes
Ana Lúcia Ferreira

“Tecendo a manhã”

Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos  

(...) 

e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem

os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia tênue,

se vá tecendo, entre todos os galos.

João Cabral de Melo 

Em capítulos anteriores foi abordado o que a própria escola pode fazer 

quando detecta que seus alunos estão envolvidos com diversos tipos de 

violência (familiar, comunitária, bullying, discriminação de gênero, den-

tre outras). Neste capítulo ampliamos a discussão para falar do trabalho 

em rede, envolvendo outros setores também responsáveis pela proteção 

da criança e do adolescente.

As crianças vítimas de maus-tratos precisam de acompanhamento mul-

tissetorial. Isto quer dizer que, além dos recursos da escola, é necessá-

rio acionar outros, fora dela, estabelecendo uma rede de serviços que 

atenda a elas, a suas famílias e, se necessário, que ofereça suporte aos 

profissionais da escola.

O trabalho em rede

Compreendemos como rede “um espaço de formação de parcerias, coo-

perações e articulações dos sujeitos institucionais” (Lorencini, Ferrari & 
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Garcia, 2002: 298). Estes autores nos lembram que a articulação entre as 

redes de defesa e proteção exige organização do sistema de atendimento, 

prevenção e responsabilização. Para isso, é necessário que as escolas te-

nham um mapeamento de programas e projetos públicos (do governo) e 

privados (ONGs) existentes na sua área de atuação. 

O trabalho em rede é um mecanismo eficaz para a interrupção da violên-

cia, favorece uma visão ampliada das situações, permite que se planejem 

ações integradas e é uma forma de compartilhar responsabilidades sobre 

os casos, permitindo que cada setor atue com foco nas questões que lhe 

cabem. Lorencini, Ferrari e Garcia (2002) identificam como ações da 

rede, dentre outras: que os casos sejam discutidos de forma sistemática 

ou em situações de crise por todos os profissionais envolvidos no aten-

dimento; que esses profissionais tenham acesso aos registros de pron-

tuários e processos judiciais; que haja visitas aos locais de atendimento, 

como abrigos, fórum, escola, clínica, serviço de saúde, domicílio; que 

sejam interinstitucionais para troca de saberes e experiências.

Em Curitiba (Paraná) foi implementada, em 2000, a “Rede de Proteção 

à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para Violência”, cujo 

foco temático é a violência doméstica (Muraro, 2008). Para o trabalho 

efetivo da rede são consideradas como características básicas: flexibi-

lidade, diversidade, horizontalidade, multiliderança, corresponsabili-

dade, compartilhamento, autonomia e sustentabilidade. “Pensar em 

rede significa conceber a idéia de articulação, conexão, vínculos, ações 

complementares, relações horizontais entre parceiros, interdependên-

cia de serviços para garantir a integralidade da atenção aos segmentos 

sociais vulneráveis ou em situação de risco social ou pessoal” (Muraro, 

2008: 25). Para que isto aconteça é necessária uma mudança de olhar 

de cada setor. Tais concepções e recomendações são aplicáveis às mais 

diversas situações de atendimento à violência, e não apenas as de âm-

bito intrafamiliar. 

Observemos na Figura 1 como funciona a Rede de Proteção de Curitiba/

Paraná.
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Figura 1 – Organograma da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em 
Situação de Risco para Violência de Curitiba
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Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, 2009), 

o papel da escola na garantia de direitos das crianças e adolescentes é 

importante, mas ela sozinha tem alcance limitado. Todos os que fazem 

parte desse sistema deveriam atuar de forma convergente, a fim de que 

a proteção seja integral. 

SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

O sistema se divide em três eixos: promoção, controle e defesa. No eixo da 
promoção estão as políticas sociais básicas e os órgãos de atendimento di-
reto, como as escolas e os serviços públicos de saúde. O eixo do controle 
engloba as entidades que exercem a vigilância sobre a política e o uso de 
recursos públicos para a área da infância e da adolescência, como os con-
selhos de direitos e os fóruns. A terceira linha de ação é a defesa, que reúne 
órgãos como defensorias públicas, conselhos tutelares, Ministério Público e 
Poder Judiciário, com a função de intervir nos casos em que os direitos de 
crianças ou adolescentes são negados ou violados. Para saber mais sobre o 
Sistema de Garantia de Direitos, consulte o site do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), hospedado no site da Pre-
sidência da República Federativa do Brasil. 

Para saber mais

O Projeto “Escola que Protege” 
tem como objetivo integrar a 
escola à Rede de Proteção 
Integral para prevenir e 
combater o ciclo de violência 
contra crianças e adolescentes 
no Brasil. Para saber mais a 
respeito dessa proposta, leia o 
documento “Proteger para 
educar: a escola articulada com 
as redes de proteção de 
crianças e adolescentes”. 
Cadernos Secad, 5. Brasília: 
MEC, maio 2007. Disponível 
em: <www.//portal.mec.gov.br/
secad/arquivos/pdf/escola_
protege/cad_escolaqprotege.
pdf>
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Para refletir

A escola onde você trabalha já desenvolve algum trabalho em rede, mesmo 
que não seja para a atenção a crianças vítimas de violência? Que setores da 
sua comunidade poderiam compor uma rede de atenção às crianças vítimas 
de violência em colaboração com a escola? 

Articulação entre a escola    
e a rede da saúde

Vamos precisar de todo mundo

Um mais um é sempre mais que dois

Pra melhor juntar as nossas forças

É só repartir melhor o pão.

Beto Guedes

Com frequência, as escolas encaminham crianças com suspeita de se-

rem vítimas de violência para serviços de saúde. A parceria com esses 

serviços traz grande vantagem porque os profissionais que atendem 

possuem conhecimentos que podem esclarecer problemas detectados 

na escola. É na escola que a criança permanece grande parte de seu 

tempo, e os professores, então, têm mais chance de interagir e observar 

as crianças que, ao mesmo tempo, estão sob a atenção dos profissionais 

de saúde. 

A decisão de encaminhar para serviços de saúde, em geral, não gera con-

flito entre os professores. Muitos comportamentos das crianças vítimas 

de violência são vistos também em crianças não-vitimizadas (agressivi-

dade, dificuldade de aprendizado) e a escola geralmente já possui um 

fluxo de encaminhamento para avaliação em algum serviço de saúde ou 

os próprios pais já têm contato com pediatra que acompanha a criança. A 

avaliação complementar à da escola necessita ser feita por neurologistas, 

psicólogos, ginecologistas ou outros profissionais que nem sempre estão 

disponíveis na rede. Apesar de tais dificuldades, o encaminhamento par-

tindo da escola costuma ser uma ação aceita pelos pais, e os profissionais 

de saúde, por sua vez, procuram atender à demanda.
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A existência de um objetivo comum – a atenção integral como forma de 

defender os direitos de crianças e adolescentes – entre esses dois compo-

nentes da rede (serviços de saúde/escola) serve como mola propulsora 

para a integração entre eles, sendo frequente a comunicação através de 

relatórios de ambas as partes ou mesmo a comunicação direta a respeito 

de algum ‘aluno-paciente’. Essa interação se faz necessária porque pro-

fissionais das áreas da saúde e da educação possuem competências dife-

rentes e específicas e, muitas vezes, olhares complementares a respeito 

de um mesmo problema. 

AS DIFICULDADES DE RONALDO

Ronaldo é um adolescente de 15 anos, que está na 4ª série do Ensino Fun-
damental e frequenta a escola atual há quatro meses. Foi encaminhado por 
apresentar retardo mental leve e não ter se adaptado a outros colégios. Foi 
colocado numa turma regular onde há outro menino com problema seme-
lhante ao seu. Por apresentar alterações de comportamento como ficar dis-
traído, não aceitar ordens da professora e fazer muita ‘bagunça’ em sala de 
aula, comprometendo as atividades do coletivo, foi colocado pela direção 
do colégio em outra turma. Seu amigo permaneceu na turma original, o que 
deixou Ronaldo muito chateado e se sentindo injustiçado. 

Certo dia, a diretora recebeu um telefonema do serviço de saúde onde o 
adolescente era acompanhado e foi informada de que a mãe de Ronaldo 
havia solicitado que a equipe do hospital tentasse interferir na situação, se-
não ela o transferiria para outra escola. A profissional de saúde contou que 
Ronaldo estava sendo acompanhado por um serviço especializado de aten-
dimento a crianças vítimas de violência por suspeita de abuso psicológico: 
sua mãe exigia comportamentos que não eram compatíveis com o grau de 
desenvolvimento dele, além de ser muito rígida e o agredir verbalmente. 
Informou também que o adolescente era portador de uma síndrome que 
cursava com retardo mental e um problema no coração. No início do acom-
panhamento naquele serviço de saúde, um ano antes, a mãe compreendia 
pouco a doença e o grau de limitação mental de seu filho. Havia sido desen-
volvido um trabalho com ela no sentido de esclarecê-la sobre suas dúvidas, 
tranquilizá-la em relação ao problema cardíaco (cuja possibilidade de morte 
era muito remota, mas a mãe demonstrava muito receio em relação a isto) e 
melhorar a qualidade da relação e o vínculo entre ela e o filho. 

A diretora sabia detalhes da vida de Ronaldo e tinha uma visão diferente 
a respeito da mãe do adolescente: considerava que ela não dava limites ao 
filho, fazia tudo o que ele queria porque ele era doente, e havia ameaçado 
tirar o filho da escola caso ele não voltasse para a turma original. Segundo a 
diretora, todos os alunos tinham que seguir regras estabelecidas pela escola 
e ela não poderia ter agido de forma diferente com Ronaldo, pois seria um 

cap8cr.indd   207 5/8/2010   14:22:25



Impactos da vIolêncIa na escola

208

 Atividade 1

Além dos centros municipais de saúde e hospitais, muitos municípios do país 
contam hoje com profissionais de saúde que têm grande integração com 
as comunidades: os agentes comunitários de saúde e os profissionais do 
Programa de Saúde da Família (PSF). Esses profissionais, por estarem dentro 
das comunidades, geralmente também estão próximos às escolas e podem 
ser parceiros importantes para uma avaliação conjunta da situação familiar 
e para o acompanhamento e o desenvolvimento de ações de proteção da 
criança e do adolescente.

Procure saber se na área onde a sua escola está localizada há agentes 
comunitários de saúde e equipes do PSF. Verifique se sua escola já 
estabeleceu algum contato com eles e em que situações foram necessárias 
intervenções conjuntas. Caso contrário, procure identificar situações em que 
essa integração seja possível e desejável. Justifique.

Embora os serviços de saúde sejam parceiros para ajudar na avaliação e 

tratamento das crianças vítimas de violência, seu poder de proteção da 

criança é limitado (poucas vezes podem utilizar as chamadas ‘internações 

hospitalares sociais’) e, tal como a escola, não têm papel de responsabi-

lizar quem cometeu violência. Uma iniciativa a ser utilizada pela escola 

para acionar as ações de proteção e responsabilização é a notificação ao 

Conselho Tutelar. 

mau exemplo aos demais colegas. A escola tinha mais de dez turmas espe-
ciais além das regulares e a equipe era treinada frequentemente para lidar 
com crianças e adolescentes com os mais diversos problemas. A partir do 
contato com a escola os profissionais de saúde verificaram que a mãe havia 
alterado seu comportamento para outro extremo, mostrando-se superprote-
tora, deixando de impor limites e usando a doença do filho para justificar 
ações não aceitas na disciplina escolar. Tais questões passaram, então, a ser 
trabalhadas no serviço de saúde e na escola.

Para refletir

Em virtude da situação de Ronaldo, a escola e o serviço de saúde tiveram 
experiências diferentes sobre a relação entre a mãe e o adolescente. Que 
consequência prática pode ocorrer no direcionamento das ações dos dois 
setores envolvidos a partir do contato estabelecido entre eles?
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Articulação entre a escola    
e o Conselho Tutelar 

Como definido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o 

Conselho Tutelar “é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente”. Em cada município deverá haver pelo menos 

um Conselho Tutelar. Cada Conselho deve ter cinco membros, eleitos 

pelos cidadãos locais para mandato de três anos, sendo permitida uma 

reeleição. Para ser conselheiro tutelar, a pessoa precisa ter reconhecida 

idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município do 

Conselho (Brasil, 2002). 

Os Conselhos possuem pessoal administrativo e apoio de equipe téc-

nica (psicólogos, assistentes sociais) para auxiliá-los no atendimento à 

população. Compete-lhes a aplicação de medidas de proteção à criança 

e ao adolescente sempre que os direitos reconhecidos em lei forem ame-

açados ou violados: por ação ou omissão da sociedade ou do estado; por 

falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; ou em razão da própria 

conduta dos jovens (ECA, art. 98), inclusive nos casos de ato infracional 

praticado por criança abaixo de 12 anos (ECA, art. 105).

De acordo com o ECA, são atribuições do Conselho Tutelar: 

 � Atender crianças e adolescentes que necessitem de medidas de proteção;

 � Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas necessá-
rias (encaminhamentos para serviços, programas e tratamentos, advertência);

 � Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: requisitar servi-
ços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho 
e segurança; representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumpri-
mento injustificado de suas deliberações.

 � Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

 � Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária para o adoles-
cente autor de ato infracional;

 � Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 
quando necessário;

Para saber mais a respeito 
das atribuições do Conselho 
Tutelar, leia o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
disponível no site <www.
planalto.gov.br/ccivil/LEIS/
L8069.htm>
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 � Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamen-
tária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente;

 � Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos. 

Embora haja na sociedade uma forte associação entre os Conselhos Tu-

telares e a possibilidade de perda da guarda das crianças pelos pais, essa 

medida é de competência exclusiva dos juízes da infância e da juventu-

de, além da destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder 

familiar. Os conselheiros podem, certamente, influenciar nas decisões 

judiciais, uma vez que são eles que tomam a decisão de encaminhar uma 

situação para a justiça e o fazem através de um relatório. No entanto, 

como vimos, a função do Conselho Tutelar é muito mais ampla e dife-

rente da que lhe é atribuída pelo senso comum como uma instituição 

ameaçadora e punitiva. 

Especificamente no campo da educação, o Conselho Tutelar pode ajudar 

não apenas atuando nas diversas formas de violência contra as crianças, 

mas também garantindo frequência regular do aluno na escola, através 

de medidas aplicadas aos pais. A garantia de vaga e a manutenção da 

criança em horário integral no ambiente escolar são formas de proteção 

muito utilizadas pelo Conselho Tutelar em casos de crianças e adolescen-

tes em situação de risco social. 

A pesquisa “Bons Conselhos”, baseada em 3.476 Conselhos Tutelares 

existentes no país (71% do número existente – Ceats/Fia, 2007), sinali-

za algumas dificuldades existentes na articulação entre eles e o sistema 

educacional:

 � 26% dos conselhos tutelares brasileiros indicaram a necessidade 

de assessoria pedagógica, mas nunca são atendidos quando solicitam 

apoio da escola.

 � Pouca requisição de assessoria pedagógica pelos Conselhos que, 

mais comumente, buscam ajuda de outros setores, a exemplo da saúde 

(26% dos Conselhos dizem nunca terem solicitado ajuda pedagógica). 

 � 87% dos Conselhos são ou já foram demandados para resolver pro-

blemas de disciplina escolar. Esse dado configura um desvio de função. 
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As razões alegadas variaram desde a falta de clareza quanto a suas fun-

ções, carência da oferta de serviços em suas localidades e necessidade 

de dar respostas à população atendida por eles. 

 � Foi apontada pelos conselheiros tutelares como principal dificuldade 

encontrada em seu trabalho: a falta de clareza na definição de papéis 

entre o Conselho Tutelar e o sistema escolar do município. 

Esses dados indicam uma possível cisão entre o trabalho dos Conselhos 

e a ação das escolas, o que pode estar reduzindo a eficiência de ambos os 

órgãos públicos no atendimento à população infantil.

Vale ressaltar que muitos conselhos tutelares do nosso país funcionam 

em ambientes e em condições precárias, e é importante que os profissio-

nais que lidam com eles conheçam essa realidade, compreendam melhor 

suas limitações e ajudem-nos a buscar soluções para as dificuldades. 

 Atividade 2

Procure saber se há Conselho Tutelar na sua cidade. Se houver, quantos são? 
O que fazem? Que tipos de violência são atendidas pelos conselheiros? 

Como se dá a integração entre a escola   
e o Conselho Tutelar?

A integração se dá por uma via de duas mãos: tanto o Conselho pode 

acionar a escola (seja solicitando a matrícula de um aluno, ampliação 

do horário de permanência na escola ou relatórios a respeito de uma 

criança que o conselheiro esteja acompanhando) quanto a escola pode 

acionar o Conselho. 

Uma vez que os Conselhos recebem casos que são de determinada área 

de atuação próxima à sua sede, e também as escolas, em geral, atendem 

crianças e adolescentes que moram em sua proximidade, é provável que 

as escolas lidem, em sua maioria, com apenas um Conselho Tutelar. Des-

ta forma, é recomendável que cada escola conheça o Conselho de sua 

área e estabeleça relações com ele, mesmo antes que surjam problemas 

a serem resolvidos por ambos.

A Turma da Mônica em “O Estatuto 
da Criança e do Adolescente” 

Existe um gibi, elaborado a partir da 
parceria entre a Mauricio de Sousa 
Editora e o Unicef, que apresenta o 
ECA para crianças. Embora gratuito, 
é protegido por direitos autorais 
que pertencem a Mauricio de Sousa 
Produções. Sua reprodução gráfica 
só está autorizada para impressão 
‘caseira’ com fins estritamente 
educativos. Para conhecê-lo, acesse: 
<www.unicef.org/brazil/pt/monica_
estatuto.pdf>.

É um material interessante para que 
você, professor, trabalhe o tema dos 
direitos da Criança e do Adolescente 
com seus alunos.
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Sendo a escola acionada para inter-

ferir em uma determinada situação, 

cabe a ela atender à solicitação do 

Conselho na medida do possível. É 

importante lembrar que também a fa-

mília e, se for pertinente, a criança e 

o adolescente, devem participar ou 

ser informados sobre as decisões.

Uma vez feito o contato entre o Conselho e a 

escola, é importante que as decisões sejam toma-

das em conjunto e ambas as instituições tenham 

ciência dos motivos que conduziram à tomada de 

decisão.

Quando é a escola que procura o Conselho Tutelar, em geral tal ação 

é realizada a partir de uma notificação. Além dos casos suspeitos ou 

confirmados de maus-tratos, outras situações podem necessitar da inter-

venção do Conselho Tutelar caso os recursos internos da escola tenham 

se esgotado sem resolução de problemas, como faltas frequentes e in-

justificadas, evasão escolar, uso de drogas e indisciplina grave. Os casos 

devem ser comunicados com relatório das ações já realizadas pela escola 

e seus resultados, para que o Conselho Tutelar possa aplicar as medidas 

de proteção adequadas. 

PARA SABER MAIS

O ECA estabelece que o Conselho Tutelar tem o poder de requisição do ser-
viço público de educação, dentre outros (Art.136). Mais especificamente, 
estabelece como medida de proteção a “matrícula e frequência obrigatória 
em estabelecimento oficial de ensino fundamental” (Art. 101). A escola, 
na impossibilidade de atender à requisição por falta de vagas, deve justi-
ficar formalmente ao Conselho. Nesse caso, o Conselho deve se mobilizar, 
no sentido de promover a ampliação de vagas na região que apresenta tal 
demanda, indicando-a para o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e o Poder Executivo ou, ainda, noticiando ao 
Ministério Público a situação de oferta irregular de vagas (algo que fere os 
direitos coletivos). Na situação de não atendimento injustificado das requi-
sições do Conselho, cabe o recurso da representação à autoridade judiciária 
(Art. 136).
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No capítulo 3 este tipo de 
violência contra a criança é 
discutido com mais 
profundidade.

A relação de diversos setores com o Conselho Tutelar é, muitas vezes, 

conflituosa. Por envolver situações difíceis, há muitas cobranças por par-

te das instituições envolvidas e das famílias. Sendo assim, é importante 

que as tensões sejam resolvidas a fim de que o foco esteja voltado exclu-

sivamente para a proteção das crianças e dos adolescentes, ao invés de 

estar voltado para desavenças entre instituições. A escola pode se tornar 

um importante aliado do Conselho na sua missão de proteção especial 

nas situações de ameaça ou violação de direitos. 

Por conhecer melhor o estudante, ter contato diário com ele, e, muitas 

vezes, com algum familiar, a escola pode oferecer subsídios ao conse-

lheiro e poupar-lhe tempo e esforço na compreensão da situação. Além 

disso, pode ser uma importante aliada na intervenção, acompanhando 

as medidas aplicadas pelo Conselho e fortalecendo o trabalho junto ao 

estudante e sua família.

Outra forma de interação entre a escola e o Conselho Tutelar acontece 

quando um responsável procura diretamente o Conselho para relatar situ-

ações de violações perpetradas pelos profissionais da educação. Vejamos a 

seguir uma situação real de notificação pela família ao Conselho Tutelar.

A PROFESSORA MÁRCIA E O CONSELHO TUTELAR

Márcia é professora da 4a série de uma escola particular. Certo dia ela foi 
chamada à direção da escola, onde havia chegado carta solicitando seu 
comparecimento à sede do Conselho Tutelar da região. Márcia compareceu 
na data marcada e foi informada de que a mãe de um aluno havia feito uma 
notificação relatando que a professora havia jogado um giz em seu filho 
para que ele ficasse calado durante a aula. Márcia, de fato, havia se des-
controlado durante uma aula na qual os alunos estavam muito agitados e, 
depois de pedir várias vezes que mudassem o comportamento, havia atirado 
o giz em um deles.

Para refletir

O que você acha desta situação? É comum em sala de aula um professor 
perder o controle sobre a turma e reagir de forma violenta (física ou 
verbalmente)? Acontecem situações como essa em sua escola? Há algum tipo 
de apoio aos professores para que atinjam melhor desempenho disciplinar 
durante as aulas? Que medidas a direção da sua escola toma quando 
professores têm dificuldade de controlar uma turma?
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Notificação de casos de violência contra 
a criança e o adolescente

A escola tem papel importante no Sistema de Garantia de Direitos. Cabe 

também a ela assegurar o cumprimento dos direitos da criança e do adoles-

cente promovendo a prática da cidadania e da participação dos meninos e 

meninas, além de notificar, por exemplo, casos de suspeita ou confirmação de 

maus-tratos ao Conselho Tutelar. Ainda hoje, no entanto, ela tem dificulda-

de de se assumir como parte dessa grande rede. E o próprio Sistema, por sua 

vez, em geral não a reconhece como tal.

Unicef

A afirmação em epígrafe, 19 anos após a promulgação do ECA, reforça 

o que vários trabalhos vêm enfocando nos últimos anos: entre a obriga-

toriedade da notificação, imposta pelo ECA, e a prática dos profissionais 

(não apenas das escolas, mas também de outros setores, como o de saúde 

e o judiciário) há ainda um longo caminho a ser percorrido.

De acordo com o ECA, no seu capítulo II, artigo 245:

“Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de aten-
ção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar 
à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente” é 
uma infração administrativa, sob pena de “multa de três a vinte salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência”.

A notificação é considerada um processo em dois estágios: o da detecção 

dos maus-tratos (ou seja, a suspeita da ocorrência ou o conhecimento 

de que eles ocorreram) e o estágio da notificação propriamente dita 

(ou seja, o procedimento de notificar o ocorrido à autoridade compe-

tente). Com base nesses estágios e de acordo com o que os próprios 

professores admitem fazer, Goebbels et al. (2008) classificaram os pro-

fessores em três categorias: os que nunca suspeitam (não-detectores), 

os que suspeitam, mas nem sempre notificam (notificadores incon-

sistentes) e os que sempre notificam os casos suspeitos (notificadores 

consistentes).
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Para refletir

Em qual dessas categorias anteriores você se enquadraria? Reflita sobre a sua 
posição perante as discussões trazidas no texto. 

Vários obstáculos têm sido identificados, em diversos países, para que a 

notificação seja realizada adequadamente pelas escolas. No Brasil, des-

tacamos alguns (Ristum, 2007; Granville-Garcia et al., 2009; Vagostello, 

2003; Unicef, 2009):

 �Os investimentos em treinamentos que podem melhorar esta prá-

tica têm tido como alvo os profissionais da saúde e não os da edu-

cação. Sem formação adequada para reconhecer nos alunos indícios 

de que estão sofrendo violência, ela não é nem identificada nem 

notificada; 

 �Os professores não conhecem o seu papel quanto a esse problema 

(a escola não se vê como agente interruptor do ciclo da violência); 

têm medo de se expor às consequências adversas que a notificação 

pode acarretar (ex: retaliação por parte dos pais); muitos conside-

ram a violência familiar um assunto que diz respeito à esfera pri-

vada da família, não cabendo à escola a ação de notificar; a violência 

comunitária nem sempre é reconhecida como causa dos problemas 

apresentados pelos alunos, nem como passível de intervenções da 

escola.

 �Os professores conhecem pouco da legislação (ECA), alguns admi-

tem não ter interesse pelo assunto e nem sempre tomam ciência dos 

órgãos de proteção à criança e ao adolescente, como o Conselho Tute-

lar e as delegacias especializadas. 

Em alguns outros países, cinco grandes grupos de causas têm sido iden-

tificados para a não notificação pelos profissionais da educação:

 � Treinamento inadequado em relação à detecção e às ações que 

devem ser tomadas diante dos casos; 

 �Dúvidas em relação às definições do que sejam casos suspeitos e 

confirmados de abuso; 

 �Medo de retaliação contra a criança e a família, de prejudicar a rela-

ção do professor com a família ou entre a criança e sua família; 

 �Desaprovação dos pais sobre a decisão de notificar; 
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 � Experiências negativas com notificações anteriores que não resul-

taram em ações esperadas, ou crença de que a escola pode resolver a 

questão melhor do que a agência de proteção; 

 �Características dos profissionais e dos casos: geralmente notifi-

cam-se mais os casos que foram revelados, aqueles onde havia séries 

de lesões visíveis no decorrer do tempo e os mais chocantes (Hawkins 

& McCallum, 2001).

Em contrapartida, a crença de que notificar é responsabilidade dos pro-

fessores e de que eles podem prevenir futuros danos à criança pode es-

timular a postura ativa dos educadores. Discussões abertas na escola a 

respeito de suspeitas, bem como maior experiência dos professores, têm 

sido outros fatores associados a maiores índices de notificação (Goebbels 

et al., 2008).

 Atividade 3

Você já fez alguma notificação ao Conselho Tutelar? Teve dificuldade(s) ao 
realizar esse procedimento? Se sim, quais foram? Caso contrário, procure 
levantar com outros professores se já tiveram essa experiência e que aspectos 
positivos e negativos eles destacariam em relação a ela.

Santana (2002: 323) recomenda que se estabeleça uma sólida parceria 

com os órgãos de proteção a fim de superar o “angustiante dilema” pelo 

qual passam os profissionais para notificar um caso de maus-tratos (obri-

gatório por lei), em decorrência da falta de segurança de algumas áreas 

onde trabalham. Considera que o planejamento conjunto pode desen-

cadear ações eficazes, sem que venham a “se traduzir necessariamente 

em um risco para a comunidade usuária e para a equipe, tampouco em 

omissão por parte dos profissionais ao fechar os olhos para o problema e 

entregar crianças à própria sorte”. 

Mais do que cumprir o que determina a lei, a notificação realizada pela 

escola amplia as possibilidades de proteção às crianças e adolescentes 

vítimas de violência. Considerar a notificação como uma possibilidade 

de proteção da vítima, e não de punição do agressor, ajuda o profissional 

e a família a conduzirem sem problemas esta etapa quando há situações 

suspeitas ou confirmadas de maus-tratos. 
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A notificação ao Conselho Tutelar pode ser feita diretamente na sede 

do Conselho, por telefone ou através de documento es-

crito (encaminhado por fax ou pelos correios). Ela pode 

até mesmo ser anônima. O importante é que o Conselho 

Tutelar receba informações precisas, tais como 

o nome da criança, seu endereço e um resumo 

sobre os maus-tratos suspeitos ou confirmados. 

Em geral, ao receber a notificação, o conselhei-

ro tutelar envia para a residência da criança 

uma carta padrão, solicitando que o responsável compareça 

à sede do Conselho em determinado dia e horário. Caso 

considere a situação muito grave, o Conselho poderá en-

viar uma equipe à escola ou à residência da criança a fim de 

agilizar as ações de proteção.

Caso algum familiar ou os profissionais tenham receio de represálias por par-
te do agressor, o medo deve ser comunicado ao conselheiro e não se consti-
tuir em impeditivo para fazer a notificação. O conselheiro poderá, junto com 
professores e familiares que repudiam o comportamento agressor, encontrar 
meios de proteger a criança sem colocar em risco outras pessoas.

Cabe ao Conselho Tutelar investigar a situação notificada e decidir as me-
didas a serem aplicadas. Caso julgue necessário, deve solicitar relatórios da 
escola, dos serviços de saúde ou de outros órgãos envolvidos na situação, 
a fim de compor sua avaliação final. Cabe também ao Conselho decidir se 
o caso necessita de intervenção policial ou do poder judiciário, fazendo os 
encaminhamentos cabíveis. Embora ocorra muito raramente, é possível que 
os educadores que acompanham a criança sejam convocados para depor.

Existem hoje no país algumas iniciativas que possibilitam o registro de 

dados sobre violência contra crianças e adolescentes:

 � Por meio dos serviços de saúde que possuem uma ficha de notifi-

cação específica, que deve ser preenchida em tres vias: uma enviada à 

Secretaria Municipal de Saúde, outra fica com a instituição de saúde 

onde a criança foi atendida e a terceira é enviada ao Conselho Tutelar;

 � Por meio do Sistema de Informação para a Infância e Adoles-

cência (Sipia), que é um sistema nacional de registro e tratamento 

de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais 
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preconizados no ECA. Ele é informatizado e de responsabilidade da 

Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), vinculada à Pre-

sidência da República. O Sipia se organiza em quatro módulos e um 

deles possui campos para registro dos casos atendidos pelos Conselhos 

Tutelares. Embora o Sipia ainda não esteja implementado em boa parte 

dos Conselhos Tutelares do Brasil, os dados já existentes mostram a 

importância da implementação do sistema. 

 � Por meio da própria escola. Existe uma ficha escolar (veja apêndice 

na página 230) de encaminhamento de caso (Resolução/CD/FNDE/

N°37 de 22 de julho de 2008), que encaminha estudantes (crianças e 

adolescentes), cujos os direitos foram violados, a órgão da Rede de Pro-

teção dos Direitos da Criança e do Adolescente. É importante que as 

informações estejam completas nestas fichas, oferecendo orientações 

para a tomada de decisão e para a ação do Conselho Tutelar.

Vamos conhecer o caso de Eduardo que contribui para a reflexão sobre a 

notificação e suas implicações na proteção de crianças e adolescentes.

EDUARDO E O SONO FORA DE HORA

Eduardo, com 7 anos, chegou à escola no turno da tarde e dormiu durante 
todo o período de aula, atitude que não lhe era habitual. A professora per-
guntou-lhe porque estava cansado, e Eduardo contou que havia tomado al-
guns comprimidos que eram de sua mãe. A diretora da escola telefonou para 
o Conselho Tutelar, que buscou a criança na escola, foi até a creche dos dois 
irmãos mais novos e levou as três crianças para um abrigo. Ao chegar para 
buscar os filhos no colégio e na creche, a mãe tomou ciência do que havia 
ocorrido e, no Conselho Tutelar, foi informada que só outro responsável po-
deria tirar as crianças da situação de abrigamento. O pai estava internado. 
A avó materna veio de outro estado para que as crianças retornassem para 
casa e nenhuma investigação junto aos pais ou outra medida foi tomada 
em relação à família. A avó retornou para Minas Gerais um mês depois, e as 
crianças ficaram sob os cuidados dos pais.

Para refletir

De que outra forma a escola poderia ter interferido no caso de Eduardo?
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CONTINUIDADE DOS PROBLEMAS DE EDUARDO

Quando Eduardo estava com 9 anos, chegou à mesma escola com uma mar-
ca vermelha no pescoço. Ao ser questionado, contou que o pai havia lhe ba-
tido com um sapato. Novamente o Conselho Tutelar foi acionado, mas dessa 
vez a família foi chamada pelo conselheiro para explicar o que havia acon-
tecido. Os pais e as crianças estavam muito assustados pela possibilidade 
de novo abrigamento e se sentiam perseguidos pela escola. Em relação ao 
primeiro episódio, ocorrido dois anos antes, o casal explicou que o pai esta-
va internado à época por causa de fortes dores nas costas, tendo sido diag-
nosticada tuberculose na coluna. No dia, a mãe estava sozinha em casa com 
Eduardo e, enquanto arrumava a casa, ele havia subido numa cadeira e pe-
gado os remédios controlados de uso da mãe, que os deixava sobre a gela-
deira para não haver risco de as crianças encontrá-los. Em relação ao abuso 
físico perpetrado pelo pai, este justificou dizendo que desde que soube que 
estava com tuberculose óssea, sua vida (e a de sua família) havia mudado 
muito: teve que se aposentar do serviço público devido às fortes dores que 
sentia, com isso seu salário diminuiu muito e a esposa passou a trabalhar 
fora, o que nunca havia feito antes. Ele, por sua vez, havia passado a tomar 
conta da casa e dos filhos, funções antes desempenhadas pela esposa. Os 
filhos, três meninos de 5, 7 e 9 anos, eram muito agitados e não sabiam res-
peitar seus momentos de dor. Por isso, havia se descontrolado e batido em 
Eduardo. Mas se dizia arrependido. O Conselho Tutelar encaminhou a família 
para acompanhamento psicológico e marcou encontros regulares dos pais 
na sede para verificar a evolução da situação.

 Para consolidar seus conhecimentos. 

Você já leu, anteriormente, as definições de negligência e de abuso físico. 
Reveja essas definições, aplique-as à situação e discuta com outros professores 
o caso de Eduardo.

Embora para os dois episódios tenha havido explicação da família em 

relação ao ocorrido com Eduardo, as duas situações eram diferentes: 

na primeira, parece ter havido ingestão acidental de medicamentos, e a 

escola poderia: 1) ter chamado a mãe para se explicar; 2) ter feito con-

tato com a creche dos irmãos para saber se havia indícios de negligência 

em relação a eles; 3) ter optado pela não notificação, orientação da mãe 

sobre prevenção de acidentes, alertando-a sobre a necessidade de noti-

ficação caso a situação de repetisse. No segundo episódio, a doença do 

pai e a mudança da dinâmica familiar não justificam o abuso físico: a 

notificação, de fato, deveria ser feita de imediato.
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Nesse caso, apesar do contato do Conselho Tutelar com a Unidade de 

Saúde e a creche, esses serviços não estabeleceram entre si uma comu-

nicação efetiva que repercutisse em atenção conjunta e em resultados 

mais favoráveis para a vida de Eduardo e sua família.

O abrigamento de uma criança ou adolescente é decisão do Poder Ju-

diciário. Sempre que um conselheiro tutelar toma essa medida recorre 

imediatamente à Justiça a fim de respaldar legalmente sua decisão. O 

abrigo é uma alternativa utilizada para proteger a integridade física e 

psíquica da criança ou do adolescente, mas traz muitos problemas, na 

medida em que concretiza sua retirada da família e, muitas vezes, tam-

bém de outros grupos de convivência (família extensa, escola, amigos e 

comunidade). Trata-se de uma intervenção radical e é importante que 

o agente da agressão tenha a oportunidade de receber uma medida de 

tratamento, com vistas ao retorno da criança ou do adolescente a seu lar 

(Fromer, 2002).

A rede em ação 

Embora mais frequentemente a escola estabeleça contatos com serviços 

de saúde e com Conselhos Tutelares, quando se vê diante de situações de 

violência que envolvam seus alunos, a rede de proteção às vítimas pode 

ser ampliada. 

Cabe lembrar que o próprio ECA prevê que, em locais onde não exis-

tam conselhos tutelares, as notificações devem ser feitas à “autoridade 

competente”, que pode ser uma delegacia de polícia ou uma instância 

do Poder Judiciário.

Castro e Oliveira (2009) alertam que é preciso diferenciar uma eventual 

ação articulada de uma atuação em rede de longo prazo. Uma eventual 

ação articulada pode ser o início de um processo de articulação de aten-

dimento em rede.  Segundo essas autoras:

 � ‘Atendimento em rede’ é a prática de atendimento numa perspec-

tiva de rede, o que exige articulação, integração e complementaridade 

das ações de cada órgão ou serviço que fazem parte dessa rede.
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 � ‘Rede de atendimento’ é um conjunto de órgãos e serviços da rede 

que não necessariamente atuam de forma articulada, integrada ou 

complementar.

Para refletir

É possível que em seu município existam vários programas, serviços ou 
instituições que atendam crianças e adolescentes, constituindo uma ‘rede 
de atendimento’. Você considera que essa rede de atendimento oferece 
‘atendimento em rede’? Sua escola faz parte de alguma rede? Se sim, quais 
são seus parceiros?

Estruturar um trabalho em rede não é tarefa fácil, especialmente em 

se tratando de um tema tão complexo como a proteção de crianças e 

adolescentes envolvidos em situação de violência. Dentre alguns passos 

recomendados para a estruturação do trabalho em rede recomendados 

por Castro e Oliveira (2009), destacamos:

 � Identificação dos potenciais parceiros 

Devem ser mapeados e identificados todas as instituições, projetos e pes-

soas que trabalhem direta ou indiretamente com crianças e adolescen-

tes, principalmente os operadores do Sistema de Garantia dos Direitos: 

Delegacia Especial da Criança e do Adolescente, Delegacia da Mulher, 

Defensoria Pública, juízes e promotores da área da infância e da adoles-

cência, conselheiros tutelares e de direitos da criança e do adolescente, 

polícia civil, militar e comunitária, parlamentares, programas de pro-

teção e socioeducativos, lideranças comunitárias, gestores das áreas da 

assistência social, educação, cultura, comunicação, saúde e segurança e 

organizações não governamentais.

 �Conhecimento e agregação dos parceiros

A escola deve conhecer estes parceiros, a fim de identificar suas fun-

ções e em que situações cada um deles poderia trabalhar em conjun-

to. Promover encontros com os parceiros é uma forma de estabelecer 

contato direto, saber que situações atendidas na escola e pelos parcei-

ros são correlatas e podem ser compartilhadas, conhecer sua forma 

de trabalhar, suas limitações e possibilidades de ação, além de trocar 

experiências. 
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 �Construção dos objetivos da rede

Construir conjuntamente os objetivos do trabalho em rede, lembrando 

que devem ser comuns a todos os integrantes, favorecendo o sentimento 

de pertencimento à rede e a corresponsabilidade pelos resultados. 

 �Organização de eventos para capacitação e para sensibilização

Tais espaços devem ter como objetivo possibilitar o encontro dos atores 

e instituições das diversas áreas, promovendo a integração entre eles e a 

troca de saberes e visões a respeito de temas comuns.

 �Construir o planejamento da rede e realizar as ações planejadas

Os membros da rede devem construir conjuntamente um planejamento 

e uma agenda com ações concretas a serem implementadas, compromis-

sos e atividades que desejam desenvolver e que contemplem os interes-

ses de cada um. Cada instituição deve ter uma definição clara de suas 

responsabilidades e, ao mesmo tempo, realizar ações em conjunto com 

os demais atores. Ao manter contatos periódicos, quando surgir uma 

situação que demande ação integrada dos diversos setores, os membros 

da rede poderão ser facilmente acionados.

 �Realizar acompanhamento e avaliação

A própria estrutura da rede deve ser objeto de avaliação e de ajustes em 

seus diferentes aspectos (horizontalidade, autonomia, processo decisório 

democrático e participativo, participação ativa de todos os integrantes, 

intercomunicação ampla e transparente), incluindo os resultados alcan-

çados, como, por exemplo, o número de parcerias e o tipo de vínculo es-

tabelecido com os integrantes da rede. Cabe ainda verificar superposição 

de tarefas e falta de recursos na área, a fim de ajustar a oferta de serviços 

à realidade das situações vivenciadas pela rede.

 Para consolidar seus conhecimentos

Vários parceiros foram listados. Quais deles você já conhece? Com quais já 
teve algum contato? Com quais acredita que seria importante fazer parceria? 

Discuta com seus colegas professores se seria viável executar os passos 
sugeridos, listando possibilidades e entraves.
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Embora o trabalho em rede seja fundamental para atender às variadas 

necessidades que se apresentam diante de situações de violência, algumas 

dificuldades podem surgir no decorrer de seu desenvolvimento. Castro e 

Oliveira (2009) levantam algumas dessas dificuldades e defendem que, 

para enfrentá-las, é essencial um diálogo franco que possibilite identi-

ficar e superar as barreiras que possam comprometer a ação coletiva. 

Seriam elas: 

 �Resistência a um novo jeito de trabalhar, que demanda permanente 

construção e mudanças de hábitos arraigados de trabalho setorizado e 

verticalizado; 

 �Conflitos próprios da união de pessoas com opiniões e interesses 

diferentes; 

 � Perda de interesse de alguns, o que pode afrouxar os laços e nós da 

rede; 

 �Redução do poder de algumas organizações sobre as decisões, o que 

pode redundar na revisão de relações históricas de poder entre as ins-

tituições;

 �Competição entre atores e instituições; 

 � Sobrecarga de trabalho sobre alguns atores ou instituições que com-

põem a rede.

Alguns municípios, através de sua ‘rede de educação’, oferecem aten-

dimento psicopedagógico (trabalho com aprendiza-

gem) aos alunos encaminhados 

pelas escolas por apresentarem 

alguma dificuldade no proces-

so de apropriação do conhe-

cimento. Essa dificuldade no 

aprendizado pode estar rela-

cionada a algum tipo de violência 

já descrita no texto e evidenciada 

em algum tipo de comportamento 

como: agressividade, isolamento, di-

ficuldade na comunicação e no relacionamento grupal, 

dificuldade na construção do conhecimento escolar e 

memorização do conteúdo. Sobre isto, existem algumas 

iniciativas de atendimento extraescolar a essas 

crianças e adolescentes. Mas, o que vem a ser esse 
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atendimento? Consiste em ações psicopedagógicas institucionais com 

objetivo de melhorar as relações entre a escola, a família e o estudante, 

assim como a qualidade na construção da própria aprendizagem de alu-

nos e professores. 

Em geral, tais atendimentos são realizados em pequenos grupos de crian-

ças ou adolescentes, visando à socialização do conhecimento, buscando-se 

a aproximação com as escolas e as famílias, implicando-as no processo. 

Esses projetos ou programas educacionais também promovem redes de 

atuação com o setor Saúde, conselhos tutelares, organizações não gover-

namentais, possibilitando vários tipos de intervenção.

 Atividade 4

Pesquise em sua cidade a existência de projetos ou programas como os 
citados. Depois, registre o tipo de serviço oferecido e seus objetivos. Após a 
pesquisa, registre e compartilhe suas informações com outros profissionais de 
sua escola, formando uma rede de conhecimentos capaz de promover ações 
positivas favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. 

Em seguida apresentaremos algumas situações de trabalho em parceria da escola 
com outras instituições, para que você possa refletir sobre o funcionamento dessa 
rede diante de situações de crianças vítimas de maus-tratos.

OS PAIS DE BRUNA

Bruna é uma criança de 3 anos que frequenta creche há um ano. Desde 
que lá chegou, mostra-se agitada, fica agressiva, tem crises incontroláveis 
quando contrariada, bate nas professoras, destrói objetos da creche (que-
bra cadeiras, entope vasos sanitários com papéis, quebra lápis). Por decisão 
judicial, a creche deve entregar Bruna ao pai quinzenalmente às sextas-fei-
ras, sendo a mesma entregue de volta à creche às segundas-feiras. O pai e 
a mãe não podem se encontrar, pois há uma denúncia de que o pai agrediu 
a mãe anteriormente. Em períodos de férias escolares, a criança é levada a 
um Juizado Especial Criminal, onde, diante de policiais e mediante assina-
turas de termos de responsabilidade, pai e mãe entregam e buscam a crian-
ça. O pai atende a todas as solicitações da creche. A mãe não faz o mesmo 
e é vista pela escola como negligente porque leva a criança mal vestida, 
há falta de material pessoal da criança, não comparece quando é chama-
da, leva a criança para a creche mesmo doente apesar de exercer trabalho 
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autônomo. Após uma das crises em que Bruna feriu a professora, a creche 
solicitou que a mãe levasse a criança para avaliação psicológica. Após a ava-
liação, houve contato entre a creche e a psicóloga, e ambas entenderam que 
o problema de Bruna era reflexo da briga do casal. A criança estava sendo 
usada na briga, tendo ocorrido vários episódios de busca e apreensão da 
mesma, envolvendo polícia, inclusive na porta da creche, o que deixava Bru-
na muito assustada. Nas consultas com a psicóloga, Bruna mostrava ter for-
te vínculo com a mãe. O pai procurou o serviço de saúde espontaneamente, 
a fim de saber o que estava sendo proposto para sua filha e foi verificado 
que também ele tinha como foco principal a briga com a ex-esposa. Deseja-
va a guarda da filha e suspender a pensão alimentícia, demonstrando pou-
ca noção das repercussões que isso acarretava para a criança. O pai tinha 
rede social de apoio (no trabalho e na família), enquanto a mãe só contava 
com uma amiga, sendo brigada com seus pais e irmãos. Por conta própria, 
a mãe buscou atendimento na Vara de Violência Doméstica contra a Mulher 
e passou a contar com o apoio de uma defensora pública. Esta fez visita à 
creche, foi ao Conselho Tutelar responsável pelo caso (onde o pai havia feito 
uma denúncia contra a mãe, alegando que ela batia na criança) e contatou 
o serviço de saúde para ouvir a impressão da psicóloga sobre a situação. Foi 
feita reunião com representantes de todas as instituições envolvidas e ficou 
decidido que a mãe e o pai precisariam fazer tratamento psicológico e pre-
servar a criança das brigas do casal, sob risco de perder a guarda da menina. 
Foi indicada terapia individual para a criança, a fim de apoiá-la e ajudá-la a 
compreender a situação de conflito entre os pais. 

Para refletir

Neste caso, estiveram envolvidas várias instituições. Você saberia identificar 
os papéis de cada uma delas na rede de proteção? Elas teriam algum ponto 
em comum? Que consequências pode haver para esta criança por estar 
envolvida com tantas instituições concomitantemente? Haveria outra maneira 
de resolver a situação, de modo a não revitimizar a criança?

O caso de Bruna ilustra uma situação muito comum no mundo todo, 

que é a violência entre os pais envolvendo a criança como testemunha e 

passando a ser, ela mesma, vítima da situação. Pesquisas já documenta-

ram muitos efeitos danosos dessa prática para as crianças: coocorrência 

frequente de violência direta contra a própria criança (33% a 77%); 

alterações no desenvolvimento emocional e cognitivo que impedem 

o funcionamento escolar e interpessoal adequado; risco de desenvol-

vimento de meios violentos ou coercitivos para resolução de conflitos; 

problemas mentais de longo prazo (Dubowitz et al., 2008).
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A CRECHE E O COMBATE À VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS

Na medida em que o trabalho meramente assistencialista da creche vem 
sendo substituído por uma perspectiva educacional mais abrangente, a roti-
na de trabalho do educador passa por mudanças. Ela inclui, além da criança, 
seus familiares, visando a atender às necessidades básicas do desenvolvi-
mento infantil integral. 

A creche bem equipada tem bastante a contribuir. A detecção de 
crianças em situação de risco pessoal enquanto ainda são peque-
nas, o auxílio à maternagem e à paternagem, o atendimento con-
tinente à criança vitimizada, as ações profiláticas e a parceria com 
a família e com os recursos da comunidade são trabalhos viáveis 
que têm o privilégio de poder ser incluídos em sua rotina de tra-
balho, sem que sejam necessárias grandes alterações. (Santana, 
2002: 327)

O atendimento prestado na creche à criança vítima de violência, que 
é encaminhada aos órgãos de proteção, possibilita muitos benefícios a 
ela e aos seus familiares. A criança experimenta rotinas e cuidados que 
muitas vezes desconhece, interage com adultos protetores e com colegas 
que não tiveram as mesmas vivências que ela. Por sua vez, os pais pas-
sam a ter que responder à rotina da creche, o que por si só exige deles 
maior organização pessoal e um olhar mais atento para as necessidades 
do filho ou da filha. Eles têm também a oportunidade de contato e tro-
ca de experiências com outros pais e educadores e de acesso a diversos 
recursos sociais. 

A permanência da criança na creche não deve ocorrer em detrimen-
to do atendimento por outros serviços de apoio a ela e a sua famí-
lia, como a psicoterapia e o acompanhamento dos órgãos de proteção 
(Santana, 2002).

O COMPORTAMENTO SEXUALIZADO DE EDSON 

Edson é um menino de 7 anos que nunca havia frequentado creche ou pré-
escola. Logo no primeiro mês de aula, a professora percebeu que a criança 
tinha comportamento sexualizado: entrava no banheiro com outros meni-
nos, tirava a própria roupa e pedia aos colegas que fizessem o mesmo. A 
família foi chamada à escola e negou que ele tivesse comportamento seme-
lhante em casa. Edson morava com o pai e a avó paterna desde um ano de 
idade, quando os pais se separaram. Por causa de seu envolvimento com o 

Maternagem – É o conjunto de 
cuidados dispensados ao bebê, que 
visa a suprir suas necessidades. A 
maternagem contempla: necessidade 
de segurar o bebê, contê-lo física e 
emocionalmente; cuidados com seu 
manuseio e, ainda, ‘apresentação do 
objeto’, sendo o próprio cuidador 
tido como ‘objeto libidinal’ que 
satisfaz as necessidades do bebê. 
O cuidador deve ter a capacidade 
de perceber como o bebê está se 
sentindo, reconhecendo assim a 
sua subjetividade (Bõing & Crepaldi, 
2004).

Paternagem – Os comportamentos 
paternos e a paternagem se referem 
às trocas e aos cuidados fornecidos 
pelo pai ao bebê e ocorrem no 
nível das interações. A ausência ou 
deficiência do pai parece ter, em 
muitos casos, repercussões negativas 
para a mãe: sobre a maneira como 
ela vive a gravidez e a maternidade, 
sobre o desenvolvimento psíquico, 
social e cognitivo do bebê e sobre a 
relação que a mãe estabelece com a 
criança (Wendland, 2001).

cap8cr.indd   226 5/8/2010   14:22:40



A escola e a rede de proteção de crianças e adolescentes

227

tráfico de drogas, a mãe havia sido proibida de entrar na comunidade onde 
o filho morava e esteve durante seis anos sem contato com ele. Após iniciar 
novo relacionamento e ter parado de usar drogas, havia decidido buscar o 
filho e o encontrou morando com dois amigos da avó paterna, para quem 
ela havia doado a criança. A mãe e o padrasto estavam cuidando de Edson 
há apenas dois meses e não sabiam nada sobre sua vida anterior, já que não 
tinham contato com a família do pai.

Após conversarem com Edson, a mãe e o padrasto descobriram que a crian-
ça havia sido vítima de abuso sexual durante o tempo em que morou na 
casa dos amigos da avó. Posteriormente foi esclarecido que havia sido abu-
sado por dois anos consecutivos. A escola, então, orientou a família a ir ao 
Conselho Tutelar para buscar ajuda na solução do problema e encaminhou 
a criança para tratamento psicológico. O Conselho Tutelar orientou a família 
a fazer uma ocorrência junto à Delegacia da Criança e do Adolescente Víti-
ma (Decav), onde o menino passou por entrevista de revelação. Na escola, 
Edson começou a ser supervisionado mais de perto, a fim de evitar novos 
contatos sexualizados com os colegas. A delegacia solicitou relatório da es-
cola e do serviço de saúde a respeito da criança.

É comum haver brincadeiras sexualizadas (jogos sexuais) entre crian-

ças, especialmente na faixa etária de 2 a 6 anos de idade. Os professores 

precisam saber distinguir entre jogos e comportamentos sexualizados 

que sinalizam se a criança está sendo vítima de abuso sexual. É im-

portante não considerar a criança que propõe práticas sexualizadas 

como agressora, uma vez que geralmente ela é vítima e está repetindo 

comportamentos aprendidos com pessoas mais velhas (adolescentes ou 

adultos).

De modo geral, jogos sexuais acontecem entre crianças de uma mesma 

faixa etária, são esporádicos, os participantes não são forçados a parti-

cipar, podem sair no momento em que desejarem e as práticas não são 

invasivas ao corpo da criança.

No caso de Edson, as práticas sexualizadas com colegas da escola eram 

manifestações de um abuso sexual crônico. Infelizmente, na maioria dos 

municípios, ainda não dispomos de um sistema que proteja a criança no 

sentido de não necessitar repetir relatos, muitas vezes dramáticos, que a 

fazem sofrer outra vitimização por parte do sistema de proteção.
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Concluindo este capítulo, reforçamos o importante e peculiar papel da 

escola no cuidado da criança ou do adolescente que sofre violências, por 

meio de ações precisas, organizadas, efetivas e que garantam o bem-estar 

e a segurança dos estudantes. Para que tais cuidados ocorram, a escola 

deve investir na construção de uma rede interna. Essa, por sua vez, deve 

estar integrada a outros serviços da rede educacional, e seguidamente, à 

rede de serviços de assistência e proteção existente na comunidade. 
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Anexo VII

Ficha escolar de encaminhamento de caso

(Encaminha casos de violação de direitos de estudantes – crianças e/ou 

adolescente a órgão da Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente)

Instruções ao/à responsável pelo preenchimento desta 
ficha

1. O preenchimento desta ficha deve ser feito somente após cuidadosa 

observação da criança/adolescente em questão e exame da situação, 

certificando-se se tratar de caso de violação ao direito da criança/ado-

lescente (abuso, violência e outros), e não mero incidente corriqueiro, 

desencadeado por algum acontecimento localizável e sanável de outra 

forma.

2. A responsabilidade pelo encaminhamento desta ficha é da Unidade 

Escolar e não somente do/a professor/a. Por isso, é fundamental que 

haja diálogo entre todos/as os/as profissionais que estão em contato com 

a criança/adolescente (coordenadores/as pedagógicos, diretor/a etc.).
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3. Caso haja mais de um/a professor/a ministrando aulas para a 

criança/adolescente em questão, sugere-se que todos/as participem do 

preenchimento e suas opiniões sejam contempladas no quadro VI.

4. Ao encaminhar esta ficha para outros órgãos de proteção, a Unidade 

Escolar deve procurar fornecer corretamente as informações solicita-

das, de forma a agilizar o encaminhamento e conseqüentemente pre-

servar a integridade da criança/adolescente.

5. No campo VII, as “observações”, deverão constar outras informa-

ções relevantes que auxiliem a constatação de prática de violência(s).

I.Dados da criança/adolescente

1. Nome Completo

2. Série/turno

3. Data de Nascimento
(dd/mm/aaa)

4. Cor

a.(   ) branca
b.(   ) preta
c.(   ) parda
d.(   ) amarela
e.(   ) indígena

5. Sexo
a.(   ) masculino
b.(   ) feminino

6. Telefone
a. residencial
b. celular

7. Endereço completo (Rua/Av.,nº.,CEP, Bairro,cidade,UF

8.Reside com

a.(   ) Pai
b.(   ) Mãe
c.(   ) Responsável
d.(   ) Outros

I.Dados do/a Pai / Mãe / Responsável

9. Mãe.

a. Nome

b. Data de Nascimento
(dd/mm/aaa)

c. Profissão

d. Endereço do trabalho (Rua/
Av.,nº.,CEP, Bairro,cidade,UF
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e. Escolaridade

10. Pai.

a. Nome

b. Data de Nascimento
(dd/mm/aaa)

c. Profissão

d. Endereço do trabalho (Rua/
Av.,nº.,CEP, Bairro,cidade,UF

e. Escolaridade

10. Responsável

a. Nome

b. Data de Nascimento
(dd/mm/aaa)

c. Grau de Parentesco

d. Profissão

e. Endereço do trabalho (Rua/
Av.,nº.,CEP, Bairro,cidade,UF

f. Escolaridade

g. Nome e endereço da Instituição 
em que atua (no caso de tratar-se 
de criança em situação de abriga 
mento) 

III.Dados sobre o desempenho escolar

12. Apresenta defasagem escolar (atraso escolar superior 
a um ano

a. (   ) sim
b. (   ) não

13. A relação da criança/adolescente com os colegas é:

a. (   ) ótima (muito amigável)
b. (   ) boa (amigável)
c. (   ) regular
d. (   ) péssima (nada amigável)
e. (   ) não se relaciona (fica isolado/a)

14. A relação da criança/adolescente com os professores/ 
funcionários é:

a. (   ) ótima (muito amigável)
b. (   ) boa (amigável)
c. (   ) regular
d. (   ) péssima (nada amigável)
e. (   ) não se relaciona (fica isolado/a)
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IV.Presença de pais/mães e ou responsáveis na escola

12. Apresenta defasagem escolar (atraso escolar 
superior a um ano

a. (   ) sim
b. (   ) não

13. A relação da criança/adolescente com os 
colegas é:

a. (   ) ótima (muito amigável)
b. (   ) boa (amigável)
c. (   ) regular
d. (   ) péssima (nada amigável)
e. (   ) não se relaciona (fica isolado/a)

14. A relação da criança/adolescente com os 
professores/ funcionários é:

a. (   ) ótima (muito amigável)
b. (   ) boa (amigável)
c. (   ) regular
d. (   ) péssima (nada amigável)
e. (   ) não se relaciona (fica isolado/a)

IV.Presença de pais/mães e ou responsáveis na escola

Item a. Não

b.Sim. Informar a freqüência

b1.
Todas

b2.
Algumas

b3.
Raramente

b4.
Sem informação

15. O pai/ mãe/ responsável  participa das 
reuniões  regulares de acompanhamento 
promovidas pela escola

16. O pai/ mãe/ responsável  atende as 
convocações escolares

17. O pai/ mãe/ responsável  participa de 
outras atividades promovidas pela escola

VI. Informações a respeito das observações que suscitaram a suspeita de violência contra a criança e / ou adolescente

20. Indique o(s) 
fato(s) observado(s):

a. (   ) comportamentos agressivos (verbais, físicos, destrutivos, obscenos, uso abusivo de álcool e drogas)

b. (   ) comportamento depressivo (choro freqüente, retraimento, isolamento, mutismo, auto agressão)

c. (   ) comportamento excessivamente sedutor

d. (   ) comportamento incompatível com a idade. Especificar: 

e. (   ) mudança brusca de comportamento. Especificar:

f. (   ) mudança brusca no desempenho escolar

g.(   ) marcas físicas de agressão

h. (   ) problemas de saúde e higiene (sujeira, fome, desnutrição,desânimo, doenças freqüentes, descuido com a 
aparência)

i. (   ) falta as aulas

j. (   ) declaração da criança/adolescente. Especificar:

k. (   ) declaração da família. Especificar:

l. (   ) gravidez abaixo dos 15 anos de idade
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VII . Observações (escreva nesse quadro qualquer informação que julgar relevante para 
detalhar ou contextualizar) as informações dadas nos quadros  acima.

, de  de 

(Cidade / UF Data)

(Nome do responsável pelo preenchimento da Ficha de Encaminhamento)

(assinatura)
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